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 یشناسی فرهنگنروا نهییدر آ کرونا
 اثربخشی ریشگیپ دیگر در نگاه

 
 وزافر یغلامعل دکتر

 

 استاد ممتاز دانشگاه تهران
 

کرونا، خواسته و ناخواسته، در  ندیواژه ناخوشا 

، هاگستره جهان در همه کشورها، شهرها، محله

 .ها نقش بسته استمغزها و اندیشه، هاخانواده

ملول و درمانده نموده  شان،یها را پریلیخ ،کرونا

را در جهان مضطرب و ناآرام کرده  یریو جمع کث

 .ستا

 هایاز آدم یرهگذر، جمع نیا در

 یخواه را در بازار داغ کالاهاطلب و فزونفرصت

آنکه  رغمنموده است، به شهیتاجر پ ییکرونا

 یکرونا تیاست، ماه ستهیای که باگونههنوز، به

نشده است،  شناخته تیو قطع یقینبهمرموز 

متنوع، اما  یو فروش داروها دیاز دلالان تول یبعض

 تعداد .اندشده مئن به درمان کرونا فعالنامط

 زین ییهای دارواز کشورها و شرکت یتوجهقابل

واکسن  دیرقابت نامحسوس در تلاش تول کیدر 

از سازمان  هیدیتر تائهرچه سریع افتیکرونا و در

هستند تا هرچه زودتر صادرات  یبهداشت جهان

 ویژهمختلف، به یانبوه خودشان را به کشورها

 یکاز تخصص پزش بهرهکمی های پولدار ولدولت

 .ندیآغاز نما ییهای داروو فراورده

ی برگزار قیاز طر زین یمهم، برخ نیا در

ای، با و رسانه یمطبوعات اصطلاحبه هایکنفرانس

و  دیتول ندیفرا ،یجانیه یختگیزدگی و برانگشتاب

نمایند خودشان را اعلام می یتأثیر واکسن کرونا

 لیخود را از تعج یاحتمال یاز رقبا یبعض دیتا شا

واکسن  دیتولگذاری جهت در تلاش و سرمایه

صورت بتوانند به هاآنتا  ندیکرونا منصرف نما

 ییفروشنده واکسن کرونا باشند. کرونا یانحصار

وضوح کامل آن به تیکه هنوز ماه یمرموز

 .است دهیمشخص نگرد

 نیشتریکه در حال حاضر ب ستین یدیترد

 یکرونا نیاز ابتلا به ا یریشگیپ یه براملاحظ

 ،یمنحوس و مرموز تأکید بر آرامش روان

 یشستشو و ضدعفون ،یبهداشت ژهیهای ومراقبت

ها، ها، استفاده درست از ماسککردن مرتب دست

و  یدر محافل گروه یفرد نیب یهافاصله تیرعا

است  نیهمه سخن ااما  ؛استی تعاملات اجتماع

و  یبهداشت جهان که سازمانی نکنو طیکه در شرا
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در کشورهای  یپزشک یو پژوهش یمراکز تخصص

است و انتظار  ستهیای که باگونهمختلف، به

 تیدانند ماهنمی نیقیرود، هنوز به قطع و می

 ست؟یمنحوس و مرموز کرونا چ روسیو یاصل

تا یا  تا چند هفتهی مهاجم تا چه زمان یکرونا نیا

در کشورهای مختلف  رگیتا چند سال د چند ماه

جولان خواهد داشت؟ واکسن و دارو و درمان 

 یعوارض جانب نیو اثربخش آن با کمتر یقطع

مظلوم  زبانانیمهاجم م روسیو نیکدام است؟ ا

با  ستیبهتر ن ایآ ؟نمایدخود را چگونه شکار می

تر، علاوه بر با نگاه جامع شتر،یتأمل بی اندک

 هایو تلسکوپ یهای پزشکبیناستفاده از ذره

، با یداروساز هاییشگاهآزماو  شناسییروسو

، قدرت یو اجتماع یشناختی فرهنگروان کردیرو

مرموز کرونا  روسیرسانی وآسیب زانینفوذ و م

و در  ؟ردیدر جوامع مختلف موردمطالعه قرار گ

 زبانانیم نیشتریاست: ب نیا یمنظر، سؤال اصل نیا

و  یتیی شخصهاچه ویژگی یمرموز دارا یکرونا

ی و فرهنگ یو روان یشناخت ،یستیهای زخصیصه

 یکرونا نیتر آن است که امهم باشند؟ و سؤالمی

 افتهی طرهیبر گستره جهان س نکیجهان خوار که ا

کشور جهان بدون تعارف حضور  ۵۱۲است و در 

 ییایدارد، در کدام کشورها، در کدام منطقه جغراف

 یقربان نیشتریب ،یو با کدام فرهنگ و سبک زندگ

 بیآس نیرا داشته است و به کدام کشورها کمتر

کرونا،  یرا روا داشته است و چرا؟ )آمار جهان

۵۲۵۱). 

در بررسی وضعیت  که یاتجربهبا  من

فرهنگی و اجتماعی چند کشور آسیای شرقی 

چند  ینمودم برا یسع ریدر چند ماه اخ داشتم،

ی در کشورها یریهمراه جناب کرونا، س یصباح

مختلف جهان داشته باشم و از احوالات مردمان 

و  یعلم احتیس نیشوم. در ا ایآنجا جو

 ن،یشیپ یتجارب علم هیبر پا یپژوهش یجستارگر

کشور جهان را با  ۵۱۲روانشناختی،  قیبا نگاه عم

 میبه دو گروه خاص تقس یپژوهشچند مفروضه 

 :امنموده

 روسیرا از و بیآس نیشتریکه ب یی( کشورهاالف

 اند.مهاجم کرونا تجربه نموده

 روسیرا از و بیآس نیکه کمتر ییب( کشورها

 .اندکرونا داشته

کشور جهان،  ۵۱۲ نیدر ب ،یبررس نیا در

موردتوجه قرار گرفتند که یی صرفاً کشورها

نفر  میلیونیکاز  شیآن کشورها ب تیجمع

از اطاله سخن، در مطالعه  زیپره یبرا لذا .باشدمی

 هاییفوت ایابتلا به کرونا و  ینسب ینحاضر فراوا

نفر از  میلیونیکهر  یاز کرونا به ازا یناش

 قرارگرفته است. موردمطالعهکل کشورها  تیجمع
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 روسیرا از و بیآس نیشتریکه ب یی( کشورهاالف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند.مهاجم کرونا تجربه نموده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل فراوانی نسبی تعداد افراد مبتلا به کرونا در کشورهای مختلف به ازای هر جدو .9جدول 

 (IM Popمیلیون نفر از جمعیت کل کشور )یک

 (۵۲۵۱، ۱1)اطلاعات جهانی کووید 

تعداد ابتلا به کرونا به ازای هر  جمعیت کل کشور ردیف 

 میلیون نفر جمعیتیک

ها به ازای هر تعداد فوتی

 یتمیلیون نفر جمعیک

 جمهوری چک ۱

Czech Republic 

۱۲7.۱17۲۲۲ 1188۲ ۱381 

 اسلوونی ۵

Slovenia 

۵7۲1۲7۲۲۲ 18۲۲3 ۱.33 

 آمریکا 6

USA 

66۱78367۲۲۲ 16.۲۲ ۱883 

 فلسطین اشغالی 8

Israel 

17۱1.7۲1۲ ..1۱3 ۲.۲ 

 پرتقال ۲

Portugal 

۱۲7۱.187.۲ .3۱6۵ ۱۵.۵ 

 پاناما 3

Panama 

8766۲7۲۲۲ .۲8۱۲ ۱۵.۵ 

 لیتوانی .

Lithuania 

۵731171.۲ 313۲1 ۱۱۲1 

 گرجستان 1

Georgia 

671137۲۲۲ 33۱۲. 166 

 اسپانیا 1

Spain 

837.3۲71.۱ 38۵31 ۱6۲۲ 

 بلژیک ۱۲

Belgium 

۱۱73۱۵76۲۲ 3۵3.1 ۱1۲۲ 

 بحرین ۱۵

Bahrain 

۱7.۱۲7۲۲۲ 3۵38۱ ۵۵۲ 

 سوئیس ۱۱

Switzerland 

1731۲7۲۲۲ 3۱1۲6 ۱۱۱1 

 سوئد ۱6

Sweden 

۱۲7۲117۵3۲ ۲1۵۱۱ ۱۵۱1 

 هلند ۱8

Netherlands 

۱.7۱۲۵7۲۲۲ ۲11۲۲ 181 

 انگلستان ۱۲

England 

317۱۲۲71۲۵ ۲16۵. ۱3.8 
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 ب( کشورهایی که به نسبت جمعیت، کمترین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند.آسیب را از کرونا تجربه کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جدول فراوانی نسبی تعداد افراد مبتلا به کرونا در کشورهای مختلف به ازای هر  .2جدول 

 (IM Popاز جمعیت کل کشور ) میلیون نفریک

 (۵۲۵۱، ۱1)اطلاعات جهانی کووید 

تعداد ابتلا به کرونا به ازای  جمعیت کل کشور ردیف 

 میلیون نفرهر یک

ازای هر ها بهتعداد فوتی

 میلیون نفریک

 لائوس ۱

Laos 

 ندارد 3 76۲۲7۵۲۲.

 تانزانیا ۵

Tanzania 

3۲76.۲7۲۲۲ 1 ۲6/۲ 

 ویتنام 6

Vietnam 

1.7.۲۲7۲۲۲ ۵۱ ۲8/۲ 

 کامبوج 8

Cambodia 

 ندارد ۵1 ۱.7۲۲۲7۲۲۲

 تایوان ۲

Taiwan 

۵6716171۲۱ 61 ۲8/۲ 

 چین 3

China 

۱788۲7۲۲۲7۲۲۲ 3۵ 6 

 تیمور .

Timor-Leste 

 ندارد 38 ۱76۲۲7۲۲۲

 یمن 1

Yemen 

6۲7۲1۲7۲۲۲ .۱ ۵۲ 

 گینه 1

Popula New 

Guinea 

17۲637.۲۲ 11 ۱ 

 بروندی ۱۲

Burundi 

۱۵7۲۵۲7۲۲۲ ۱86 ۲۵/۲ 

 نیجر ۱۱

Niger 

۵87۲117۲۲۲ ۱11 . 

 چاد ۱۵

Chad 

۱373667۲۲۲ ۵۱۵ . 

 کنگو ۱6

DRC 

1۲7۱.۲7۲۲۲ ۵3۱ 1 

 تایلند ۱8

Thailand 

.۲7۲۲۲7۲۲۲ 68۲ ۱ 

 بنین ۱۲

Benin 

۱۵7۵367۲۲۲ 6.۲ ۲ 
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افراد مبتلا به کرونا و در  یفراوان نیانگیم

در  تینفر جمع میلیونیکهر  یگذشتگان به ازا

 :بیپرآسیب و کم آس کشورهای

 (۱611 بهمن ۵8پرآسیب )ی در کشورها (۱

 نفر 31.6۲: تعداد افراد مبتلا* 

 نفر 186 :که فوت نمودند یتعداد افراد* 

 (۱611 بهمن ۵8) بیکم آس یدر کشورها( ۵

 نفر ۱۵۲: افراد مبتلا تعداد* 

 نفر 6: که فوت نمودند یافراد تعداد* 

 نیانگیشود، مگونه که ملاحظه میهمان

 یکشورهاراد مبتلا به کرونا در اف ینسب یفراوان

 بیبرابر کشورهای کم آس 555از  شیب یبپرآس

ابتلا به  لیکه به دل یافراد یفراوان نیانگیو م است

 285 دانپرآسیب فوت نمودهی کرونا در کشورها

شرق و جنوب شرق  در بیبرابر کشورهای کم آس

 باشد.می ایآس

ابتلا به کرونا و  یفراوان یجهان نیانگیم

 در، تینفر جمع میلیونی یکها به ازاتیفو

 (9611 بهمن 22مختلف: ) یکشورها

که فوت  یتعداد افراد و ۱61۲۱ مبتلا تعداد افراد

 نفر 6۲3 نمودند

 میلیونیکهر  یبه ازا رانیدر ا تیوضع* 

 (۱611 بهمن ۵8) تیجمع

که  یافراد تعداد نفر و 99515 افراد مبتلا تعداد

 نفر 316 فوت نمودند

 میلیونیکهر  یبه ازا کایدر آمر تیضعو *

 (۱611 بهمن ۵8) تیجمع

که  یتعداد افراد نفر و 852955 تعداد افراد مبتلا

 نفر 9223 فوت نمودند

 

 میلیونیکهر  ی: به ازانیدر چ تیوضع* 

 (۱611 بهمن ۵8) تیجمع

که فوت  یافراد تعدادنفر و  32 افراد مبتلا تعداد

 نفر 6 نمودند

 میلیونیکهر  یئوس: به ازادر لا تیوضع* 

 (۱611 بهمن ۵8) یتجمع

که  یتعداد افراد نفر 3به کرونا  تعداد افراد مبتلا

 فوتی ندارد! صفر، فوت نمودند

وضوح مشهود است، تعداد گونه که بههمان

از  یناش یهاکرونا و فوتی روسیافراد مبتلا به و

، تیجمع میلیونیکهر  ی، به ازارانیآن در ا

است و  شتریب یجهان نیانگیمعناداری از م طوربه

از  یاریو بس کایاز آمر یمحسوس طور کاملاًبه

نگاه  کیکمتر است؛ اما در  ییاروپا یکشورها

از  شی، برانی، تعداد افراد مبتلا به کرونا در افژر

برابر لائوس، در  2155از  شیو ب نیبرابر چ 285

ای آمار مقایسه نی؛ و اباشدیم ایآس یجنوب شرق

 اریبس ریو تدب شهیأمل و تفکر و اندی ت، جایستیز

 .دارد

 ،ییایجغراف تیکوتاه به وضع ینگاه

و  یتیهای شخصو حیطه یاجتماع ،یفرهنگ

 :بیپرآسیب و کم آسی کشورها یسبک زندگ

را از کرونا  بیآس نیشتریکه ب یالف( کشورهای

 .اندتجربه نموده

با  یاملاحظهطور قابلبهکه  ییب( کشورها

 .اندمواجه بوده ییکرونا بیآس نیکمتر

 ییایجغراف تیموقع* 

 بیآس نیشتریب یطور نسبکه به یی( کشورهاالف

عمدتاً در قاره اروپا و غرب  اندرا متحمل شده

 .قرار دارد کایو قاره آمر ایآس
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را  بیآس نیکمتر یطور نسبکه به یی( کشورهاب

جنوب  عمدتًا در شرق و انداز کرونا تجربه نموده

قرار دارند و  قایو شرق و مرکز آفر ایآس یشرق

 .ای( در غرب آسمنیمورد ) کی

 یتیهای غالب شخصیو ویژگ یسبک زندگ* 

 بیپرآسیب و کم آس در کشورهای میمردم مق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعات  هاییافته هیای بر پانگاه مقایسه کی در

های ژگیاز وی یبرخ یپژوهش هاییافتهو  یتجرب

و  یهای فرهنگتوجه در تفاوتغالب و قابل

 بیآس نیکه کمتر ییمردم در کشورها یاجتماع

با مردم  سهیاند در مقاکرونا را تجربه نموده

را متحمل  ییکرونا بیآس نیشتریکه ب ییکشورها

 :(۵۲۱1 ،)بوهلر باشندشرح می نیاند، بدشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که  ییکشورها غالب مردم در یتیهای شخصو خصیصه یسبک زندگ

 اندرا از کرونا تجربه نموده بیآس نیکمتر

های شخصیتی غالب مردم در کشورهایی که سبک زندگی خصیصه

 اندرا از کرونا تجربه نموده بیشترین آسیب

 یو وحدت مل یانعطاف اجتماع ی( غنا۱

 و قناعت یستی( ساده ز۵

 یخواهو دور بودن از فزون ی( صبور6

 یشاوندیهای خوو همبستگی یخانوادگ ندیخوشا یندهاوی( پ8

 اکرانهو نگاه ش ی( تلاشگر۲

 رویی( تبسم و گشاده3

 ی( آرامش و دل آرام.

 یاجتماع ندی( تعاملات گرم و خوشا1

 و مد زدگی یخواهاز فزون زی( پره1

 نوازیدوستی و مهمان( مهمان۱۲

 ها( مهربان و رفتار پر تواضع با غریبه۱۱

 یپوشی و وارستگده( سا۱۵

 و صحبت آرام یاز آرامش فکر ی( برخوردار۱6

 ها( رها بودن از تأسف از گذشته۱8

 همدلانه ی( رفتارها۱۲

 طلبیهای ساده و دور بودن از هیجانبودن به سرگرمی ی( راض۱3

و  یشیو مثبت اند یو اجتماع یفرد اتی( نگرش مثبت به ح.۱

 یفرد نیامیدآفرینی در تعاملات ب

 و رفتار شهیو صداقت در اند یروان تی( احساس امن۱1

 یخانوادگ یهای غنبستگی، دلیمندی از نشاط معنو( بهره۱1 

 یو مذهب یمعنو قیعم یاز باورها ی( برخوردار۵۲

 یو وحدت مل ی( ضعف در انعطاف اجتماع۱

 زدگیطلبی و مصرفبه تنوع شی( گرا۵

 یهای فردخواهیو فزون ییبای( ناشک۵

 یشاوندیخو یوندهایتفاوتی به پتوجهی و بی( کم8

 وظیفه و نگرش طلبکارانه( انجام۲

 حوصلگیو کم ی( عبوس3

 اب و احساس ناامنیر( اضط.

 غیرضروری یدهایبه تجمل و خر شیگرا ی( تعاملات سرد اجتماع1

 یپذیری خانگدر مهمان ی( کم رغبت۱۲

 هاو رفتار متکبرانه با غریبه ی( کم تفاوت۱۱

 پوشی و خودبرتربینیشیک( ۱۵

 بلند یو کلام تند و صدا یذهن ی( آشفتگ۱6

 های گذشته( تأسف فراوان از ناکامی۱8

 ارانهخودمد ی( رفتارها۱۲

 جانیپره حاتیبه تفر شیها و گراطلبی در سرگرمی( تنوع۱3

و  یفرد یو امیدآفرینی در زندگ یشین از مثبت انددبهره بو( کم.۱

 یتعاملات اجتماع

 و رفتار شهیو تعارض در اند یروان یناامناحساس  (۱1

 بخشتیرضا یهایبستگدل، یبهره بردن از نشاط معنو( کم۱1

 یخانوادگ

 یو مذهب یمعنو یو تزلزل در باورها یسست( ۵۲
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 خواب تیفیک* 

خواب و  تیتوجهی در وضعقابل تفاوت

که  ییکشورها میغالب مردم مق ییهای غذاعادت

اند با نحوه را از کرونا متحمل شده بیآس نیکمتر

که  ییمردم کشورها ییهای غذاخواب و رغبت

اند، را از کرونا تحمل نموده بیآس نیشتریب

توجه مردم در قابل تیمشهود است. اکثر

را از کرونا تجربه  بیآس نیکه کمتر ییکشورها

خوابند و از می شباند، عمومًا قبل از نیمهنموده

بخش خواب شبانه و آرام قیخواب راحت و عم

به  یچندان لیغالبًا تما شانیا مند هستند.بهره

 یشبانه ندارند، اما غالب مردم رهنگامید حاتیتفر

را از کرونا  بیآس نیشتریکه ب ییکه در کشورها

 ها وبه سرگرمی شیگرا لیه دلب ،اندتحمل نموده

 ،دیخر  مراکز  در    حضور  شبانه،    حاتیتفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یساده خانگ یو غذاها بیکم آس یکشورها* 

 یو بوم

 یشرق و جنوب شرق یغالب مردم کشورها

 یسبتًا مشابهن هایعادتی مرکز قایو آفر ایآس

 دارند.

 

بعد از  یکه تا ساعات ییهابو کلوها رستوران

 هایبرنامهی شب باز هستند و تماشامهنی

، یمجاز یدر فضاها تیتلویزیونی و مشغول

شبانه  یخودشان را از خواب لازم و ضرور

 یمنیا ستمیس تیوضع نینمایند. یقیناً امحروم می

 .نمایدمی فیرا تضع شانیا یستیز

 ییهای غذاعادت *

ای در سبک ملاحظهقابل هایفاوتت درواقع

کم  یمردم کشورها ییهای غذاو عادت یزندگ

عت پرآسیب از کرونا از کرونا با جما بیآس

 د.باشمشهود می

های به عادت یاجمال یاست نگاه ستهی* شا

غالب  یهای مصرفو تنوع غذاها و خوراکی ییغذا

و پرآسیب از کرونا را  بیکم آس یمردم کشورها

 .(۵۲۲1 کی)استر میداشته باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرق و جنوب  یورهاقوت غالب مردم کش

باشد شرح می نیبد یمرکز یقایو آفر ایآس یشرق

 :(۵۲۱3بونل و همکاران )

 بخارپز یبرنج و مرغ فلفل یانبری 

 با روغن نخل جاتیسالاد سبز 

 هاآجیل 

 بیکم آس یغالب مردم در کشورها ییهای غذاعادت

 در برابر کرونا

 بپرآسیی غالب مردم در کشورها ییهای غذاعادت

 در برابر کرونا

 یو بوم یساده خانگ ی( غذاها۱

 پزبخارپز و آب ی( غذاها۵

 چربکمی ( غذاها6

 داغ و مایعات گرمو  سادههای ( سوپ8

 یویو ماکروو یو فست فود یرستوران ی( غذاها۱

 کردنی( غذاهای برشته و سرخ۵

 همبرگرها و چیزبرگرها و ... تزاها،یپرچرب، پی ( غذاها۵

 خیخنک و و مایعات  ها( نوشابه6
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 اتیعسل، لبن ر،شی 

 یمحل هایمیوه 

 لیآب نارگ ل،ینارگ 

 آب پز و بخارپز، مثل اسفناج،  جاتیسبز

 بادمجان ج،یهو

 زمینی ، برنج، ذرت، سیبرشته گندم

 حبوبات و غلات ن،یریش

 فلفل  از،یپ ر،ی، سیموترشل ،فرنگیگوجه

 قارچ ا،یقرمز، سو

 نان گندم، نان جو 

 سوپ  ،ینیزمبادامبرنج، سوپ  سوپ

 ی با پیاز و سیرفلفل

 ییایدر یو مرغ آب پز، غذاها ماهی 

 رمزهای و راز ترینمهم از یکی تردید، بدون

 و شرقی جنوب آسیای هایکشور بیشتر مصونیت

 مرموز و منحوس ویروس برابر در آسیا شرق

 سبک روانی، آرامش ذهنی، باورهای کرونا،

 نه و است ایشان غالب غذای کیفیت و زندگی

 و بهداشتی استانداردهای بودن بالا لزوماً

 در و پزشکی نوین تجربیات از آنان برخورداری

 و پزشکان و هابیمارستان مجهزترین داشتن اختیار

 پیراپزشکی و پزشکی علوم در مجرب متخصصان

 (.۱611افروز )

 و ساده زندگی سبک که است این سخن همه

 روانی، آرامش درونی، امنیت احساس سلامت،

 امیدآفرینی، و اندیشی مثبت معنوی، نشاط

 طبیعی غذاهای مصرف و تواضع و وارستگی

 تواندمی بخارپز، و پز آب روش به عمدتاً  خانگی،

 هاآفت برابر در را انسان زیستی مصونیت بیشترین

 فراهم کرونا و مهاجم هایویروس و هاآسیب و

 .نماید

 و ساده زندگی سبک در فکر و تأمل اندکی با

 شرقی جنوب و شرق کشورهای مردم مطلوب

 آسیب کمترین که مرکزی آفریقای مردمان و آسیا

 شیوه با مقایسه در اند،نموده تجربه کرونا از را

 که کشورهایی مردم غذایی هایعادت و زندگی

 اند،شده متحمل کرونا از را آسیب بیشترین

 اکسیر از توانیممی چگونه که یابیمدرمی سادگیبه

 هایعادت و زندگی متعالی سبک و آرامی دل

 واکسن تریناثربخش عنوانبه غذایی ساده

 مندبهره کرونا مقابل در فرهنگی، شناسیروان

 .مشوی

 بهداشت سازمان آماری آیینه در تأمل با آری،

 کشورهای غالب در که یابیمدرمی نیکی به جهانی،

 از توجهیقابل تعداد و اروپایی و آمریکایی

 ابتلا فراوانی آسیایی، توانمند اصطلاحبه کشورهای

 جنوب کشورهای برابر ۲۲۲ از بیش کرونا به

 .است مرکزی آفریقای و آسیا شرق

 کم کشورهای در که است رذکشایان

 و شرق کشورهای مردم کرونا، از دیدهآسیب

 آفریقا، مرکزی مناطق مردم و آسیا شرقی جنوب

 کمتر یاملاحظهطور قابلبه هاخانم نسبی، طوربه

 آن دلیل یک شاید اند،شده مبتلا کرونا به آقایان از

 اما باشد، منزل از خارج در هاخانم کمتر اشتغال

 معرض در آقایان از بیش هاخانم تنگرف قرار

 برای ای توجهقابل دلیل تواندمی داغ بخارآب

 .باشد مهم این تبیین

 روسیاثربخش در مقابله با و بردهایراه

 مرموز کرونا

 د،یاختصار بدان اشاره کردبه آنچهبه  تیعنا با
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کرونا،  یو سزاوار است که ستاد مل ستهیشا

، در یهای مجازرسانو پیام یهای عمومرسانه

 تیتأکید بر رعا ،یهای مستمر بهداشتکنار توصیه

استفاده مناسب از ماسک و  ،یمنیهای امراقبت

در تعاملات  یفرد نیهای بفاصله تیرعا

در  یهای ضروراعمال محدودیت ،یماعاجت

ی ای، برگزارو حرفه یهای شغلفعالیت

و رفت  یهای گروهها و نشستگردهمایی

شهری، با نگاه مثبت و و بین یای شهرآمده

مستمر آمرانه  اتیاز ادب دورامیدآفرینی، به شهیاند

آور، اضطراب و بعضاً دیو حاکمانه و زبان تهد

 تی، تقومیو تکر تأیید زبان، با ندیتلاش نما

ها، خانوادهی و آرامش روان یدرون تیاحساس امن

آرامش  ،یتیهای شخصهایی از ویژگیگوشه

 ی، باورهایستی، ساده زیشیند، مثبت ایروان

یی های ساده غذاو عادت ی، سبک زندگیذهن

که در کشورهای  ییهاها و خانوادهجمعیت

 نیشتریکنند و بمیی زندگ ایآس یجنوب شرق

اند، مانند، را در برابر آفت کرونا داشته تیمصون

، به نی، ویتنام، لائوس، کامبوج و چلندیتا

 .دهند شیهای متنوع و اثربخش نماشیوه

و سبک  یستی، در کنار ساده زتردیدبی

عمدتاً آب یی های غذامتواضعانه، عادت یزندگ

های و سوپ جاتیپز و بخارپز، مصرف سبز

 و مایعات خیلی گرم، هایدنینوشمصرف  ساده،

قرار گرفتن در  ،ازیو فلفل و پ ریس مصرف بهینه

دور بودن از  ،یقیناًمعرض بخار آب جوش، 

داری از رفتارهای طراب و خویشتنو اض ینگران

احساس آرامش  یتتقو ،یو زبان تهاجم یجانیه

و  یشی، بلند اندیمعنومندی از نشاط بهره ،یروان

 یهااز غالب آسیب تی، لازمه مصونیصبور

ی، و مغز یهای قلب، همچون، سکتهیستیز

ویژه و به یهای عفون، بیمارییهای گوارشسرطان

 .(۱611 ،باشد. )افروزمنحوس کرونا می روسیو
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